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1. Presentation av deltagarna 

Ingen ny deltagare i ssk chefgruppen 

2. Genomgång av föregående mötes  anteckningar 

Förra mötet hade vi frågan om kompetensstegar uppe och beslutade att vi har en workshop 

efter sommaren där vi diskuterar hur vi skall kunna ha en gemensam Lis Palm kommer att 

kalla till ett digitalt möte där vem som vill av oss deltar 

3. Rapport från respektive kommun 

I alla kommunerna var det lugnt coronaläge nu och alla hade haft en skaplig sommar trots 

allt. I nuläget var det mycket frånvaro med förkylningar och mycket VAB Egentester 

fortsätter och flera kommuner har kommit igång med antikroppstester. Det är dock olika hur 

man gör i kommunerna. Flera kommuner hade varit drabbade av de falska positiva 

provsvaren som medförde smittspårning som då med facit i hand blev genomförd i onödan. 

Vänersborg har haft ett stort utbrott av covid på säbo vilket har medfört mycket arbete och 

som nu granskas  av IVO I Strömstad får den enskilde medarbetaren sköta antikroppstester 

själv Det har inte gjorts till en arbetsgivarfråga.Uddevalla kommer att byta journalsystem 

under hösten från Procapita till Life care hsl 

4. Samverkande sjukvård/ Anna A  

Event 19 Nov digitalt då man uppmanar kommunerna att göra lite festligt kring detta. 

Inbjudan kommer att komma ut. 

Carina Fjällmans artikel om samverkande sjukvård är klar och man kommer att bjuda in till 

ett FOU cafe den 23 November där hon presenterar sitt resultat. Samverkande sjukvård 

efterfrågar flera områden inom ämnet som kan vara intressant att undersöka. Om vi har 

någon idè ta kontakt med samverkande sjukvård. 

Karin från Strömstad har en tanke om vad man kan ta med från allt arbete med 

samverkande sjukvård in i arbetet med god och nära vård. 

5. Fördelning av studentplatser i kommunen/ Maria Åberg 

Nätverkets representanter har deltagit i möte om vfu platsr Man behöver se över 

fördelningen  av platser i kommunerna Situationen är ohållbar idag. Kan nätverket ta ett 

större ansvar i detta? Man behöver flera utbildade bashandledare och hoppas att det 

kommer igång en digital utbildning inom snar framtid. Det finns ju en plan för ett avtal som 

gäller hela VGR men det kommer ändå behövas lokala samarbetsområden. Vi behöver 

arbeta mer med arbetsätt gällande VFU Vag gör chefen? Och vad gör huvudhandledaren?  
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6. Utse representanter från chefsnätverket till Styrgruppen VFU 

Vi kommer överens om vilka som skall representera nätverket nästa år Det är bra om det 

blir flera. Vi kommer överens om Maria Nysten, Maria Åberg, David Engqvist Karin 

Bemert och Malin Persson. Det är viktigt att det fungerar att man deltar digitalt. 

 

7. Omställning god och nära vård/Lis Palm 

Omställning till god och nära vård är hur mycket som helst och det har kopplingar till Hälso-

Och sjukvårdavtalet som skall ses över och revideras. Ett arbete pågår med detta. Lis Skickar 

allt material till oss att läsa på. 

Det behövs representanter till referensgrupper inom 2 områden  

1. Läkarmedverkan i kommunal hälso-och sjukvård  Anna Ask Bengtsfors  

2. Samverkan vid in-och utskrivning sluten hälso-och sjukvård  Maria Lobrant Mellerud 

Två möten per månad halvdag och sedan en del arbete där emellan med förberedelse 

Gällande god och nära vårdarbetet har en utvecklingsledare anställts som skall stötta 

kommunerna i specifika frågor kring omställningsarbetet. Det är fortfarande öppet hur 

uppdraget kommer att se ut  Mer information kommer  

Vi pratar om att ansvarsgränserna mellan primärvård och kommun är ett stort och viktigt 

arbete som kanske skulle kunna vara en fråga som vi kan får hjälp med av projektledaren. 

De sökta medlen för god och nära vård kommer att betalas ut under hösten och Lis 

uppmanar oss att tänka på att det är för hela 2020 även om de kommer nu. Man räknar med 

att det kommer pengar även för nästa år. Lis kommer att göra en sammanställning till 

socialcheferna om vad kommunerna  planerar att använda det till.  

Orust har varit remisskommun gällande frågor om god och nära vård Lis skickar ut deras svar 

till oss. 

 

 

8. Kompetensstegar/Lis Palm 

Lis Palm kommer att kalla till möte via teams där de som vill kan delta i  diskussion om hur vi 

skall går vidare i den frågan.  Munkedal har en karriärutv.stege som nästan är klar. Vi kan ta 

del av den. Åmål har även ett pågående arbete med detta 

 

9. SKR info/Lis Palm 

Ingen ny information 
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10. 30 miljoner till stärkt kompetens inom äldreomsorg/Lis Palm 

Tänk till om vilka satsningar som kan vara intressanta och kloka för verksamheterna 

framöver. 

 

11. Covid 19 

Inget ytterligare än det som togs upp i rapport från kommunerna 

 

12. Övriga frågor 

Fråga från Orust om hur vi  har organiserat natt ssk. Man anser det problematiskt att göra 

sol uppdrag då man inte kan dokumentera i två lagrum. Flertal kommuner rapporterar att 

man har den möjligheten. Eva Andersson från Orust gör en sammanställning gällande frågan 

och skickar ut i nätverket. 

Vacccination av personal. Man gör lite olika i kommunerna. Frågan om vaccination av 

studenter har kommit upp och man önskar en särskild riktlinje. Vem går vidare med den 

frågan? 

Annica Hemberg från Uddevalla informerar om att hon är Fyrbodals representant i LMN-

Läkemedelsnära produkter.  Vi lägger  en punkt på dagordningen i nätverket gällande LMN 

så kan hon delge  aktuell infomation. 

Annica Johansson Fyrbodal Kommunförbund deltar på mötet och informerar om arbetet 

med revidering av Hälso-och sjukvårdsavtalet. Lis skickar ut presentationenen. 

 

Nästa möte Fredagen den 27 November 0900-1200  Fysiskt möte eller via länk vet vi inte i 

nuläget då det ju är beroende av corona läget. 

Vid tangenterna Anna Ask 

 
 

 

 


